UCHWAŁA Nr III/12/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1

1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie 19.642,00 zł
z tego:
dział
750 Administracja publiczna
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie „Gminnych Wieści”)
dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
- dochody bieżące (środki na dofinansowanie pracodawcom

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
19.122,00 zł
19.122,00 zł
19.122,00 zł

kosztów kształcenia młodocianych pracowników)

2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie 19.642,00 zł,
z tego:

dział
750 Administracja publiczna
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki

o kwotę
o kwotę

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

o kwotę
o kwotę

19.122,00 zł
19.122,00 zł
19.122,00 zł

związane z realizacją ich statutowych zadań)

dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2010 rok przedstawia się następująco:
 plan dochodów w kwocie - 30.761.277,08 zł
 plan wydatków w kwocie - 32.510.154,08 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Do budżetu gminy wprowadzono:
 darowizny na utrzymanie Krzyżanowicach Gminnych Wieści,
 środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.

